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ALKOHOL, DROGY 
 

002644 - ANAL 036350 

ALLEN, Chris 

The Links between Heroin, Crack Cocaine and Crime [Heroin, kokain (crack) a 
kriminalita].  

In: British Journal of Criminology. - 45, 2005, č. 3, s. 355 - 372, lit. 47.  

 Propojení drog a kriminality. Práce se zaměřuje na heroin, kokain a souvislosti s 
pouliční kriminalitou, loupežemi a drobnými krádežemi na ulici a v obchodech. Vliv 
omezení drog na snížení této kriminality. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

002601 - ANAL 036813 

BECUCCI, Stefano 

Old and New Actors in the Italian Drug Trade : Ethnic Succession or Functional 
Specialization ? [Staří a noví aktéři v italském obchodování s drogami. Etnická 
posloupnost nebo specializace ?].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 4, s. 257 - 283, 6 
tab., lit. 38.  

 Přeprava a překupnictví drog v Itálii. Do této činnosti se v poslední době stále více 
zapojují cizinci, zvláště organizované skupiny. Podíl cizinců a domácích skupin, 
porovnání se situací v minulých letech. Statistické přehledy za období 1991 - 2002. 
Situace v nejvýznamnějších italských metropolích: Milán, Florencie, Neapol, 
Palermo. 

NL - eng: PA: jv/2005 

 

002566 - ANAL 036335 

GARRETT, Ronnie 

Legal highs [Legální dopování].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 5, s. 34 - 44, 3 obr.  

 Existující určitá legalizace v používání drog a možnosti policie v USA. Příklady. K 
programům prevence a osvěty, zejména mezi mládeží a dětmi. 

USA - eng: PA: bv/2005 
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002564 - ANAL 036333 

HANSON, Doug 

Right in your backyard : Identifying illegal drug labs lurking in the shadows [Přímo 
před nosem. Vyhledávání tajných výroben drog].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 5, s. 8 - 16, 3 obr., 1 tab.  

 Identifikace a likvidace tajných laboratoří na výrobu drog a psychotropních látek 
policií. Rizika likvidace vybavení těchto výroben. Přítomnost toxických, výbušných a 
vznětlivých a všeobecně nebezpečných látek. Z praktických zkušeností managementu 
a policistů ve speciálních týmech. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002469 - ANAL 036174 

MIOVSKÁ, Lenka 

Užívání drog v národnostních menšinách v ČR : Souhrn dostupných informací.  

In: Zaostřeno na drogy. - 3, 2005, č. 2, s. 1 - 7, 4 tab., 1 graf, lit. 17.  

 Národnostní struktura v ČR, sociokulturní odlišnost Romů od majoritní společnosti. 
Příslušníci dalších etnik (nelegální migranti, cizinci dočasně pobývající na území ČR). 
Užívání drog v těchto komunitách a národnostních menšinách - mobilní uživatelé 
drog, charakter užívání drogy. Situace v romské komunitě - uživatelé a neuživatelé 
drog. Služby určené příslušníkům národnostních menšin: státní instituce a orgány, 
specifické služby pro uživatele drog. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002635 - ANAL 037066 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Světová zdravotnická organizace přijala klíčovou rezoluci týkající se alkoholu.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, červen, s. 26.  

 Světová zdravotnická organizace přijala na svém letošním zasedání (25.5.2005) 
rezoluci Problémy veřejného zdraví působené škodlivým užíváním alkoholu. Hlavní 
body rezoluce a výzva členským zemím, aby vytvořily, implementovaly a zhodnotily 
preventivní programy. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002598 - ANAL 036812 

PRÉVOT, Jacques 

France - Maroc. La coopération policiere prend les chemins du cannabis [Francie - 
Maroko. Policejní spolupráce zabrání pašování cannabisu].  

In: Civique. - 2005, č. 146, s. 2 - 3, 1 obr.  
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Více než 85 procent drogy cannabis, importované do Francie, pochází z Maroka. 
Droga je pěstována v marockém Rifu a dopravena přes Španělsko do Francie a 
dalších evropských zemí. Nová dohoda o policejní spolupráci mezi Francií, 
Španělskem a Marokem má za cíl zlikvidovat tuto přepravu drog. Článek je otištěn 
v příloze Police.Mag na stranách II-III. 

FR - fre: PA: jv/2005 

 

002496 - ANAL 035646 

SBORNÍK 

Sborník z X. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference 
sekce AT při ČLSJEP.  

In: Adiktologie. - 4, 2004, č. 3 - suplementum, celé číslo.  

Akce: X. celostátní konference společnosti pro návykové nemoci.  

 Terapeut a jeho úloha. Proces terapie v adiktologii. Abstratkty všech příspěvků z 
uvedených konferencí. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002589 - ANAL 035661 

VOREL, F. 

Podíl řidičů osobních automobilů s ethanolem v krvi v běžném provozu. 

In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. - 40/49, 2004, č. 3, s. 38 - 42, 5 tab., 
4 obr. 

 Výsledky studie jejíž předmětem byla kontrola přítomnosti alkoholu v krvi u 6180 
řidičů. 2,35 procenta měla výrazně vyšší hladinu alkoholu v krvi. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002463 - ANAL 036171 

ZIMMERMANN, Rudolf 

Der Einsatz von Drogenvortest geräten bei der Verkehrsüberwachung : Beitrag zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit [Použití přístroje na předběžný test drog během 
dopravní kontroly. Příspěvek k zlepšení dopravní bezpečnosti].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 3, s. 127 - 128, 3 obr. 

 Používání testovacího přístroje na detekci drog při dopravních kontrolách. Rozsah 
použití testu, průkaz přítomnosti a koncentrace drogy (cannabinoidy, opiáty, kokain, 
amfetaminy). Zkušenosti z používání testu. Popis přístroje a jeho použití. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

002494 - ANAL 035645 

BOTTONS, Anthony 

Towards Desistance: Theoretical Underpinnings for an Empirical Study [O poklesu 
kriminality : teoretické podklady pro empirickou studii].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 4, s. 368 - 389, 66 lit.  

 Teoretický základ zkoumání poklesu kriminality. Sociální kontext poklesu 
kriminality jako teoretický rámec pro zkoumání tohoto jevu. Kariéra pachatelů. 
Průzkum mezi dvacetiletými recidivisty. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

002483 - ANAL 036323 

CESARONI, Carla - PETERSON-BADALI, Michele 

Young Offenders in Custody: Risk and Adjustement [Mladiství pachatelé držení ve 
vazbě. Riziko a přizpůsobení].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 3, s. 251 - 277, 2 tab., lit. 71.  

 Z průzkumu vzorku 113 mladistvých pachatelů (chlapců) držených v kanadských 
ústavech pro mladistvé po dobu 3 týdnů až 2let za delikty a trestné činy spáchané ve 
věku 12 až 15 let. V době sbírání dat bylo těmto mladistvým 13 až 19 let. Průzkum 
sledoval rizikové faktory před a v době internace při srovnávání s otázkou 
přizpůsobení se poměrům ve výchovných ústavech. Uplatněná metoda a postup, 
přehledy a analýza výsledků. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002511 - ANAL 036807 

GASCH, Ursula 

Religiosität und Ordenszugehörigkeit pädosexueller Täter : Aspekte bei der 
kriminalpsychologischen Betrachtung [Religiozita a řádová příslušnost pedofilních 
pachatelů. Aspekty kriminálněpsychologického výzkumu].  

In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 5, s. 285 - 290, lit. 18.  

 Při častém výskytu pedofilie v církvi se naskýtá otázka, jakou roli může hrát 
religiozita v souvislosti s typem pedofilních pachatelů. Tito pachatelé často vstupují 
do církve a do řeholí, neboť se domnívají, že tyto instituce jim mohou za určitých 
okolností poskytnout jakousi ochranu. Tím spíše se katolická církev musí s touto 
problematikou vyrovnat. 

BRD - ger: PA: jv/2005 
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002455 - ANAL 036164 

GATZKE, Wolfgang 

Wie viel Überwachung braucht der Staat? [Kolik dohledů stát potřebuje?]. In: Polizei, 
Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 3, s. 86 - 90, 7 tab.  

 Kontroverzní problematika občanské a individuální svobody versus zajištění veřejné 
a vnitřní bezpečnosti a potírání a kontroly kriminality. Současná bezpečnostní situace 
a její rizika. Nutnost kvalifikované diskuse nezatížené ideologickými a politickými 
zájmy na toto téma. Hlavní oblasti vyšetřování a kontroly kriminality zasahující do 
soukromí osob a určitým způsobem omezujících lidská a základní občanská práva: 
prostředky skrytého vyšetřování, kontrola telekomunikací a internetu, sledování bytů, 
síťové pátrání, problematika používání analýzy DNA a budování databáze DNA. 
V grafech a tabulkách jsou uvedeny některé statistické údaje o používání těchto 
prostředků policií. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002465 - ANAL 036172 

JERNELÖW, Arne 

Ozonová mafie : O problémech mezinárodního obchodu s freony.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 22, s. 24.  

 Organizovaná kriminalita našla nové zdroje zisků v pašování freonů a obchodování s 
nimi. Příčiny rozmachu freonového pašeráctví, právní mezery v konvencích na 
ochranu ozonové vrstvy atmosféry.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002451 - ANAL 034600 

LYON, Matthew R. 

No Means No ? Withdrawal of Consent During Intercourse and the Continuing 
Evolution of the Definition of Rape [Ne znamená ne? Odvolání souhlasu během 
intimního styku. Definice znásilnění a její vývoj].  

In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 95, 2004, č. 1, s. 277 - 314, lit. 295.  

 Sporné případy sexální kriminality, kdy není jasné, jestli oběť souhlasila nebo jestli 
svůj souhlas odvolala. Definice znásilnění podle amerických zákonů a případné 
odchylky od interpretace tohoto zákona v různých amerických státech. Současné i 
minulé reformy těchto zákonů. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002504 - ANAL 036190 

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY MV 

Informace o zjištěné trestné činnosti v České republice za období 1.1. - 31.3.2005 : Ve 
srovnání se stejným obdobím roku 2004.  
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In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, květen, s.  5 - 7, 1 tab.  

 Celková kriminalita zaznamenala oproti předchozímu období pokles, stejně tak ale i 
objasněnost. Procentuálně však zaznamenala růst. Teritoriální rozdíly, celkové škody 
a skladba kriminality. Počty stíhaných a vyšetřovaných osob. V tabulce statistický 
vývoj kriminality v ČR v daných obdobích. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002464 - ANAL 036316 

ROCHÉ, Sebastian 

Prevention and Security: A New Governance Model for France through a Contract-
Based Territorial Approach [Prevence a bezpečnost. Nový model řízení pro Francii na 
bázi teritoriálních kontraktů].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č.2, s. 407 - 
426, lit. 32.  

 Vývoj v oblasti prevence kriminality ve Francii za uplynulá 2 desetiletí. K 
nejvýznamnějším změnám patří, i v souvislosti s reformou veřejné správy, prevence 
vedená místními orgány. K decentralizaci a činnosti místních orgánů v oblasti 
prevence a bezpečnosti. Úkoly policie a soudů, posílení pravomocí starostů a 
obecních orgánů. Shrnutí podstatných změn. SBS, účast občanů.  

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

002468 - ANAL 036318 

SANSFACON, Daniel 

De la prévention et de la sécurité: réflexions sur la gouvernance durable de la sécurité 
des collectivités [Od prevence a bezpečnosti k nastolení spolehlivé kolektivní 
bezpečnosti].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 2, s. 4636 - 
479, lit. 24.  

 Vývoj v oblasti prevence kriminality za posledních 20 let. Dochází k diverzifikaci, 
specializaci a rozšiřování prevenčních opatření (OSN např. přijala směrnice pro 
implementaci zásad prevenční politiky). S rozvojem možností mezinárodní 
spolupráce se pružněji přebírají v zahraničí osvědčené koncepce a praktické postupy. 
Směřování koncentrace pozornosti na bezpečnost a zapojení veřejnosti. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

002466 - ANAL 036317 

SCHUCK, Armie M. 

American Crime Prevention: Trends and New Frontiers [Trendy a nové hranice 
možností prevence kriminality v USA].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 2, s. 447 - 
462, lit. 24.  
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 K vývoji koncepce prevence kriminality v USA. Postup zaměření hlavní pozornosti 
(např. na drogy, zbraně, gangy). V posledních 10 letech posun do sféry veřejného 
zájmu a bezpečnosti občanů. Neexistence agentury pro koordinaci prevence a řešení 
otázek prevence podle vývoje bezpečnostní situace. Pozitiva a nedostatky současného 
stavu. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

002484 - ANAL 036324 

STOOLMILLER, Mike - BLECHMAN, Elaine A 

Substance Use Is a Robust Predictor of Adolescent Recidivism [Zneužívání 
návykových látek jako výrazný prediktor recidivy v adolescenci].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 3, s. 302 - 328, 5 tab., lit. 91.  

 Výsledky dlouhodobé následné univerzitní studie mladistvých (CLYS, Colorado) 
potvrzují výraznou náchylnost a předvídatelnost k recidivitě adolescentů požívajících 
alkohol, drogy aj. návykové látky. Studie vychází z průzkumného vzorku 505 
mladistvých, narozených v letech 1979 až 1990 a zadržených policií před 18 rokem 
věku. Výchozí údaje o respondentech, uplatněné postupy a metody, diskuze ke 
zjištěním. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002502 - ANAL 036188 

ŠINDLEROVÁ, Alena 

Prevence kriminality hl. m. Prahy.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, květen, s. 1 - 4.  

Praha  Struktura kriminality a četnost jednotlivých druhů trestné činnosti v Praze, 
odlišnost od jiných částí ČR a i jiných metropolí. Prioritou je tudíž komplexní řešení 
prevence kriminality, tvorba specificky zaměřených a vnitřně provázaných 
preventivních programů a projektů vedoucích k informačnímu propojení a integraci 
sociálních a krizových služeb. Nápad kriminality na území Prahy. Aktivity prevence 
kriminality ministerstva vnitra v roce 2005, mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002505 - ANAL 036191 

ZETKOVÁ, Pavla 

Druhé zasedání Evropské sítě pro prevenci kriminality v rámci lucemburského 
předsednictví.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, květen, s. 15 - 16.  

Akce: Evropská síť pro prevenci kriminality [2. zasedání]. Lucemburk 
(LUCEMBURSKO), 18.04.2005-19.04.2005. EUCPN.  
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 Stručné seznámení s obsahem zasedání EUCNP, které se soustředilo především na 
problematiku domácího násilí, resp.násilí mezi blízkými osobami, a násilí mezi 
mládeží (včetně vysmívání a ponižování). Administrativní aspekty boje s 
organizovaným zločinem. Stanovení dalších úkolů EUCNP. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002627 - ANAL 037059 

Am Hacken der Online-Betrüger [Na háčku on-line podvodů].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 6, s. 30 - 31, 1 text. příl.  

 Seznámení s relativně novou metodou internetových a e-mailových podvodů, tzv. 
phisingem, která spočívá v neoprávněném získávání osobních údajů prostřednictvím 
falešných e-mailů a zneužití získaných dat pro různé podvody, zejména finanční, 
průmyslovou špionáž apod. Možnost prevence a obrany. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002554 - ANAL 035650 

BAUBURY, Samantha 

Coercive Sexual Behaviour in British Prisons as Reported by Adult Ex-Prisoners 
[Násilné sexuální chování v britských věznicích podle dospělých propuštěných 
vězňů].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 2, s. 113 - 130.  

 Detailní analýza násilného sexuálního chování mezi vězni se sklonem k násilí a 
vězni, kteří tento sklon nemají. Možnosti jak násilnému chování ve věznicích 
předcházet. Chování dozorců. Důvody násilí. Vznik konfliktů. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

002553 - ANAL 035649 

FARRALL, Stephen - MARUNA, Shadd 

Desistance-Focused Criminal Justice Policy Research : Introduction to a Special Issue 
on Desistance from Crime and Public Policy [Na pokles kriminalty zaměřený trestně 
právní výzkum : úvod ke speciálnímu číslu věnovanému poklesu kriminality].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 4, s. 358 - 367, 40 lit..  

 Proč lidé přestávají s pácháním trestné činnosti - analýza a shrnutí zjištění z dříve 
provedených průzkumů. Úvodní článek speciálního čísla k tématu pokles kriminality. 

GBR - eng: PA: bš/2005 
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002626 - ANAL 037058 

GESTERKAMP, Thomas 

Schulhof ohne Regeln : Kinder- und Jugendgewalt [Školní dvůr bez pravidel. Násilí 
dětí a mládeže].  

In: Deutsche Polizei. - 54, 2005, č. 6, s. 22 - 23, 1 fot..  

 Rostoucí agresivita a násilí mezi dětmi a mládeží – viz policejní statistiky za rok 
2004. Chybějící sociální kontrola, rostoucí brutalita násilných projevů dětí a mládeže. 
Rozdílné názory psychologů na příčiny tohoto jevu. Policejní preventivní a osvětové 
programy. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002474 - ANAL 034314 

LOUNOVÁ, Jaroslava - MIHOLA, Jiří 

Cesty prevence kriminálních deliktů.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 4, s. 3 - 6.  

 V článku jsou načrtnuty hlavní směry systematické prevence kriminality ve 
strategickém i operativním časovém horizontu a navržen komplexní účinný nástroj 
řešení tohoto problému.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002527 - ANAL 034316 

MAREŠOVÁ, Alena 

Kriminalita mládeže.  

In: Trestní právo. - 10, 2005, č. 4, s. 14 - 20, 4 grafy.  

 Hodnocení stavu kriminality mládeže. Věkové složení policií stíhaných a 
vyšetřovaných pachatelů trestné činnosti v r. 2004. Vývoj kriminality dětí (do 15 let) 
v letech 1994 - 2004. Struktura kriminality osob do 15 let v r. 2004. Konstatováno, že 
trend spočívající ve snižování trestné činnosti spáchané dětmi do 15 let pokračuje. 
Vysvětlení tohoto trendu. Struktura kriminality mladistvých v r. 2004. Důležitost 
pokračování v preventivních aktivitách a experimentování s novými. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002558 - ANAL 035653 

OSGOOD, Wayne D. - ANDERSON, Amy L. 

Unstructured Socializing and Rates of Delinquency [Nestrukturovalizovaná 
socializace a míra kriminality].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 3, s. 519 - 549, 1 příl., 5 tab., lit. s. 543 - 548.  

 Souvislost mezi každodenními aktivitami, kterým se žáci věnují po škole, a 
případnou delikvencí. Průzkum mezi žáky 8. stupňů na různých školách. Hypotéza -  
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volný čas trávený se spolužáky má individuální i kontextuální vliv na míru delikvence 
u skupin adolescentů. Rozdíly u různých typů škol. Vliv dohledu rodičů na 
volnočasové aktivity dětí. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

 

002636 - ANAL 037067 

PIDRMANOVÁ, Zuzana 

Jak může vypadat pomoc dětem ....  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, červen, s. 28 - 29.  

 Komerční zneužívání dětí je současným celosvětovým problémem. Národní plán boje 
proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí 
(http://www.mvcr.cz/2003/odbor/obp/2004kom_sex.doc). Úkoly Národního plánu, 
jejich plnění, profilace této problematiky na Odboru prevence kriminality MV. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002634 - ANAL 037065 

RADITSCH, Ferdinand 

Zhoršuje se situace v oblasti kriminality dětí a mladistvých? 

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2005, červen, s. 19 - 21.  

 Od roku 1996 je zaznamenáván mírný pokles počtu zjištěných trestných činů 
spáchaných dětmi - příčinou poklesu však může být latence této kriminality, nebo 
novela trestního řádu, která zařadila řadu protiprávních jednání do kategorie 
přestupků. Druhy trestné činnosti dětí a mladistvých - především kriminalita 
majetková. Alarmující je, přes celkový pokles násilné kriminality, vzestup loupeží. 
Specifika kriminality dětí, brutalita a neúměrné násilí jako její výrazné znaky. Podíl 
dětí trvale umístěných v zařízeních ústavní a ochranné výchovy na kriminalitu dětí a 
mladistvých. Shrnutí údajů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002555 - ANAL 035651 

RUMGAY, Judith 

Scripts for Safer Survival : Pathways Out of Female Crime [Scénář snadného přežití : 
cesty ven z ženské kriminality].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 4, s. 405 - 419, 64 lit..  

 Článek se zabývá faktory, které mohou přimět ženy k opuštění kriminální kariéry, 
nebo které způsobují, že ženy se dopouštějí trestné činnosti méně než muži. Autorka 
se zabývá možností využití těchto faktorů při nápravě pachatelek. 

GBR - eng: PA: bš/2005 
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002528 - ANAL 034317 

VANÍČKOVÁ, Eva 

Nemůžeme vinit děti! 

In: Psychologie Dnes. - 11, 2005, č. 7 - 8, s. 16 - 18.  

 České děti jsou podle výzkumu WHO druhé nejagresivnější z 35 zemí. Autorka 
nabízí svůj pohled na agresi dětí, opřený o studii více než 10 tisíc žáků sedmých tříd. 
Protektivní faktory agrese. Rizikové faktory agrese. Násilí v rodině a pocity dětí. 
Součástí studie byly také otázky zaměřené na šikanování. Výsledky studie. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

002581 - ANAL 037039 

DONÁT, Jiří 

Rozloučení s klíči a doklady bolet nebude.  

In: Ekonom. - 49, 2005, č. 25, příl. Platební systémy a technologie, s. 5 - 7.  

 Výhody biometrické identifikace vůči identifikaci podle hmotných identifikačních 
předmětů (osobní doklady, klíče, jízdenky apod.). Vývoj identifikace, resp. ověření 
totožnosti směrem ke sjednocení systémů. Co je biometrie, daktyloskopie jako její 
nejstarší obor, nové bezkontaktní metody identifikace. Využití v praxi, dětské nemoci 
biometrických identifikačních systémů a jejich překonávání. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002462 - ANAL 036170 

Regionales Fingerabdruckidentifizierungs-System bei der Polizei Bremerhaven im 
Test : Binnen weniger Minuten verwertbare Ergebnisse zur Täterermittlung [Policie v 
Bremerhavenu testuje regionální identifikační systém otisků prstů. Výsledky jsou k 
dispozici pro vyšetřování za méně než minutu].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 3, s. 119.  

 Policie v Bremerhavenu uvedla do provozu pilotní projekt regionálního AFIS. 
Základní údaje o systému a jeho fungování, první hodnocení. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002514 - ANAL 036809 

SCHNEIDER, Harald 

Der "genetische" Fingerabdruck : Meilenstein kriminalistischer Beweistechnik 
[Genetický otisk prstu. Mezník v kriminalistické důkazní technice].  
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In: Kriminalistik. - 59, 2005, č. 5, s. 303 - 309, 7 obr., lit. 6.  

 Možnosti, hranice a perspektivy analýzy DNA. Genetický otisk prstu, rozvoj této 
nové metody od r.1989, současný stav výzkumu, prognózy. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002595 - ANAL 036337 

STECK-FLYNN, Kathy 

Finding clues in a fire [Nalézání skutečných příčin požáru].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 5, s. 60 - 67.  

 K zásadám vyšetřování příčin požáru. Podezření z úmyslného založení. Názory 
hasičů a svědků. Vznik (ohnisko) a postup šíření požáru. Znaky vypovídající o 
úmyslném založení požáru.  

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002597 - ANAL 036811 

TAMAGNA, Laurence 

Bornes de signalisation. Les relevés d'empreintes nouvelle génération [Záznam otisků 
prstů. Technika nové generace].  

In: Civique. - 2005, č. 145, s. 4 - 5, 1 obr.  

 Tradiční způsob snímání otisků prstů je v současné době nahrazován novou 
technikou, která používá scanner. Popis nové metody, vyvinuté v posledních letech. 
Seznam francouzských policejních úřadů, které mají toto nové zařízení k dispozici. 
Článek je otištěn v příloze Police.Mag na stranách IV-V. 

FR - fre: PA: jv/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ  SLUŹBY 
 

002498 - ANAL 035647 

BAČOVÁ, V. 

Analýza pôsobenia moci v interakcii novinárky a policajta.  

In: Česko-slovenská psychologie. - 48, 2004, č. 6, s. 523 - 537, 7 tab., 28 lit.  

 Analýza rozhovoru novinářky a policisty. Medializace případu. Projevy moci, přístup 
politiků, přístup novinářů. Analýza interakce i vlastností obou aktérů. 

CZ - sla: PA: bš/2005 
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002478 - ANAL 036320 

BURBIDGE, Scott 

The Governance Deficit: Reflections on the Future of Public and Private Policing in 
Canada [K nedostatkům v řízení a budoucnosti státních a soukromých policejních 
služeb v Kanadě].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47 , 2005 , č. 1, s. 63 - 
86, lit. 32.   

 Rostoucí zapojení soukromých bezpečnostních služeb (SBS) do úkolů ochrany a 
bezpečnosti v Kanadě. Možné negativní dopady nedostatku pravomocí zodpovědných 
státních orgánů k řízení a dohlížení nad činností SBS, zejména v oblastech dodržování 
lidských práv a demokratických principů. Ve vztahu k činnosti SBS se musí 
prosazovat legislativa platná pro soukromé podnikání a činnosti. Současný stav a 
možné přístupy k řešení. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

002630 - ANAL 037062 

DANICS, Štefan 

Vzájemné vztahy Policie ČR a EU.  

In: Naše policie. - 12, 2005, č. 1 - 2, s. 3.  

 Přesto, že bezpečnostní politika a policejní spolupráce ve věcech trestních jsou 
oblastmi, které členské státy EU zatím nepodřídily komunitárním pravidlům, existují 
rámce, které umožňují rozvíjet a koordinovat policejní činnost mezi zeměmi EU. 
Možné formy policejní spolupráce v rámci EU. Spolupráce v rámci EUROPOLu,  
EUROPOL a mezinárodní policejní spolupráce. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002471 - ANAL 036801 

DE LUCCA, Donald W. 

Miami Beach Police Department [Policejní úřad v Miami Beach].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 5, s. 52 - 55.  

 Ve dnech 24. až 28 září 2005 se bude v Miami konat 112.konference IACP 
(International Association of Chiefs of Police). Stručná historie policejní služebny v 
Miami Beach od r.1915 do současnosti. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002460 - ANAL 036169 

EDER, Gerald 

EASy - zukunftsweitende Lösung zur Fallbearbeitung [Podpůrný vyšetřovací a 
analytický systém (EASy) - možnost rozšířené spolupráce při řešení případu].  
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In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 3, s. 116 - 118, 4 obr. 

 Seznámení s informačním analytickým systémem EASy, který policie může využívat 
k odhalování a vyšetřování kriminality a teroristických akcí. Vznik systému, jeho 
aplikace (způsob získávání informací, jejich podchycení a zařazení do systému, 
vytvoření vztahů, vyhodnocení a analýza). Využití systému GIS a zároveň jeho 
obohacení. Přizpůsobivost systému, možnost mezinárodního využití (již dnes je 
využíván i policií bulharskou, českou a slovenskou). 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002631 - ANAL 037063 

Etický kodex Policie České republiky.  

In: Naše policie. - 12, 2005, č. 6, s. 1.  

Text Etického kodexu Policie ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002475 - ANAL 036804 

FLOYD, Craig W. 

Police Week 2005 [Národní policejní týden 2005].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 5, s. 21 - 22.  

Akce: National Police Week 2005. Washington, D.C. (USA), 15.05.2005- 
21.05.2005. National Services and Activities Washington, D.C. (USA).  

 Akce National Police Week se koná každý rok ve Washingtonu. Smyslem akce je 
uctít památku policistů, kteří obětovali svůj život ve službě. Podle každoročních 
statistik je počet policistů, kteří zahynuli ve službě, stále alarmující. Příčiny jsou 
různé. Za posledních třicet let se snížil počet případů zastřelení o 36 procent, ale počet 
úmrtí při dopravních nehodách se o 40 procent zvýšil. Příčinou je často i nedostatečné 
technické vybavení policie a také bude nutno změnit systém výcviku policistů. 
Letošní Národní policejní týden se koná od 15. do 21.května. Proklamace účastníků 
akce.  

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002459 - ANAL 036168 

FRIEDL, Achim 

50 Jahre Polizeiflugdienst in Deutschland - 50 Jahre Bundesgrenzschutz-
Fliegergruppe [50 let Policejní letecké služby v Německu - 50 let leteckého oddílu 
Spolkové pohraniční stráže].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 3, s. 112 - 114, 2 obr., 3 tab.  

 Založení letecké služby v německé policii, úkoly, činnost, struktura, organizace a  
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vývoj. Vybavení vrtulníky. Používání letecké techniky pohraniční policií. Významné  
zásahy. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002457 - ANAL 036166 

HEINKE, Mirko - NIECHZIOL, Frank 

Das italienische Polizeisystem - ein kurzer Überblick [Italský policejní systém - 
stručný přehled].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 50, 2005, č. 3, s. 101 - 103, 3 obr., 2 tab.  

 Charakteristika italského policejního systému, jeho struktura a organizace. Jednotlivé 
hlavní složky (státní policie, karabiniéři, finanční policie, obecní policie), vymezení 
jejich pravomocí a hlavních činností, místo ve struktuře policie a ve struktuře státní 
správy, resp. státních orgánů. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002473 - ANAL 036803 

PARKER, Robert 

Miami-Dade Police Department [Policejní oddělení Mimai-Dade].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 5, s. 56.  

 Správní obvod Miami-Dade byl založen v r.1836. Historie tohoto obvodu a místní 
správy. Policejní činnost v regionu, zvláště od sedmdesátých let, a současné úkoly. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002480 - ANAL 036322 

SANDERS, Trevor 

Rise of Rent-a-Cop: Private Security in Canada, 1991-2001 [Nárůst počtu policistů 
pracujících v soukromém sektoru. Soukromé bezpečnostní služby v Kanadě v letech 
1991 až 2001].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 47, 2005, č. 1, s. 175 - 
190, 4 tab., lit. 18.  

 Přehled soukromého sektoru bezpečnostních služeb a vyšetřování v Kanadě z 
oficiálních statistických údajů za období 1991 až 2001. Za toto období stoupla např. 
zaměstnanost v soukr. bezp. sektoru o 69 % (ze 46 651 na 78 919 zaměstnanců), tržby 
v r. 2000 dosáhly 2,7 mld. USD. Většina zaměstnanců jsou muži. Tabulkové přehledy 
vybraných údajů. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 
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002472 - ANAL 036802 

TIMONEY, John F. 

Miami Police Department [Policejní úřad v Miami].  

In: Police Chief. - 72, 2005, č. 5, s. 55 - 56.  

 Historie policejních služeb v Miami od založení lokality (1896). Současná koncepce 
a organizace policejní činnosti. Přehled dosažených úspěchů. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002628 - ANAL 037060 

ZAPLETAL, Radomír 

Funkce policie a nástin některých nových forem trestné činnosti.  

In: Naše policie. - 12, 2005, č. 1 - 2, s. 1, 2.  

 Změny v organizaci policie. Podstata policejní práce, problém personálního auditu. 
Nové formy kriminality, jimž musí policie čelit a nové úkoly z toho plynoucí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

002361 - ANAL 034580 

BRADLEY, Kimberly S. 

Determination of Elementar Sulphur in Explosives and Explosive Residues by Gas 
Chromatography-Mass Spectrometry [Detekce síry ve výbušninách a zbytcích 
výbušnin pomocí chromatografie a spektrometrie ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 1, s. 96 - 103, 5 obr., lit. 9.  

 Síra je obsažena nejen ve výbušninách, ale i v jejich zbytcích. Platí to o trhavinách 
použitých i nepoužitých. V článku je popsána nová metoda pozitivní identifikace síry. 
Ukázalo se, že nový postup je mnohem senzitivnější, než dosud používaný chemický 
test. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002319 - ANAL 036286 

Forensics & AFIS Showcase [Ukázka z produkce forenzního vybavení a pro AFIS].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 48 - 53, 14 obr. 

 Foto, stručný popis, funkce a využití vybraných nových výrobků na americkém trhu. 
Přístroje a zařízení pro kriminalistické a soudní laboratoře a k použití na místě, v  
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terénu. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002307 - ANAL 034574 

JUNGHEIM, Michael - KIJEWSKI, Harald 

Bestimmung von Butan in Atemgas mit Hilfe von GC/MS und GC/MS-MS [Důkaz 
přítomnosti butanu v inhalovaném plynu pomocí chromatografie a spektrometrie].  

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 3-4, s. 103 - 112, 6 obr., lit. 18.  

 Případ dvou chlapců ve věku 15 a 16 let, kteří inhalovali butan, aby dosáhli stavu 
opojení při intoxikaci. Oba však zemřeli následkem předávkování, což bylo dokázáno 
výše uvedenou metodou GC-MS a GC/MS-MS. Postup při důkazu, výsledky a 
diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002308 - ANAL 036282 

KANABLE, Rebecca 

Almost anything can yield evidence [Téměř vše může obsahovat důkazy].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 36 - 46, 7 obr.  

 Důkazy poskytované pomocí DNA. Význam metody a zkušenosti s jejím uplatněním 
v kriminalistické praxi. Zdůraznění přínosu metody v kontextu důkladně vedeného 
vyšetřování. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002286 - ANAL 036663 

KLÍR, Přemysl - POVÝŠIL, Ctibor 

Patologická anatomie a soudní lékařství - dva samostatné lékařské obory.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 62 - 63.  

 Rozdíly mezi patologickou anatomií a soudním lékařstvím. Specializační zaměření 
soudního lékaře a patologa je odlišné při provádění zevní prohlídky, ale i pitvy. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002360 - ANAL 034579 

MELTON, Terry - DIMICK, Gloria - HIGGINS, Bonnie - LINDSTROM, Lynn - 
NELSON, Kimberlyn 

Forensic Mitochondrial DNA Analysis of 691 Casework Hairs [Soudní analýza 
mitochondriální DNA ve vlasech v 691 případech].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 1, s. 73 - 80, 5 obr., 2 tab., lit. 20.  
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Retrospektivní analytická studie mitochondriální DNA ve vlasech za pětileté období. 
Klasifikace vlasů, metody, výsledky a diskuse.  

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002306 - ANAL 034573 

PADOSCH, Stephan A. - SCHMIDT, Peter H. - MADEA, Burkhard 

Sekundär kombinierter Suizid durch zweifachen Brustschuss und Erhängen : 
Umstände und rekonstruktive Aspekte [Sekundárně kombinovaná sebevražda 
dvojnásobnou střelou do hrudi a oběšením. Okolnosti a aspekty rekonstrukce].  

In: Archiv für Kriminologie. - 215, 2005, č. 3-4, s. 94 - 102, 3 obr., lit. 19.  

 Úvod. Okolnosti sebevraždy a situace na místě činu. Pitevní nálezy. Rekonstrukce. 
Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

002285 - ANAL 036632 

PLESKOT, Josef - LACINA, Petr - ŠAFR, Miroslav 

Skutky manželů Stodolových z pohledu soudního lékaře.  

In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 50 - 61, 13 obr.  

 Rozbor soudních lékařů, kteří prováděli ohledání těl na místě a pitvu poškozených. 
Rozbor případů, kdy byly pitvy provedeny v jiných zařízeních a výsledky pitvy, 
případně závěry znaleckého posudku, neodpovídaly zjištěným skutečnostem z místa 
činu a z výpovědi obviněných. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002364 - ANAL 036297 

SCARBOROUGH, Steve 

A match made in heaven : Mobile AFIS reaps the benefits of the wireless-biometric 
technology marriage [Mobilní systémy AFIS a výhody radiového přenosu 
biometrických dat].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 4, s. 42 - 49, 4 obr.  

 Mobilní prostředky AFIS, jejich výhody a využití. Hlavní oblasti uplatnění mobilní 
biometrie v terénu. Činnost mobilních systémů, 2 základní principy. Podrobně k 
vybraným zařízením systému. Provozní zkušenosti a výsledky. 

USA - eng: PA: bv/2005  

 

002287 - ANAL 036634 

SKÁLA, Bohumil 

Úloha praktického lékaře na místě nálezu mrtvého těla.  
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In: Kriminalistický sborník. - 49, 2005, č. 2, s. 64 - 68, 5 tab.  

 Pojem a charakteristika praktického lékaře. Účel prohlídky mrtvého. Zásady 
konstatování smrti a prohlídky mrtvého. Druhy pitev. Zdravotní pitva. Soudní pitva. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

002320 - ANAL 036287 

STECK-FLYNN, Kathy 

Through the looking glass [Prohlížení skrze sklíčko].  

In: Law Enforcement Technology. - 32, 2005, č. 3, s. 54 - 61, 3 obr.  

 Rozbité sklo a stopy na skle analyzované pro vyšetřování, objasnění a dokazování 
trestného činu. Příklady, co lze na skle a z jeho střepin vyčíst. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002359 - ANAL 034578 

TAHTOUH, Mark - KALMAN, John R. - ROUX, Claude - LENNARD, Chris - 
REEDY, Brian J. 

The Detection and Enhancement of Latent Fingermarks Using Infrared Chemical 
Imaging [Detekce a zvětšení skrytých otisků prstů metodou infračerveného 
chemického zobrazení].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 50, 2005, č. 1, s. 64 - 72, 8 obr., lit. 19.  

 Nová technika chemického zobrazení FTIR chemical imaging byla použita na 
zvětšení otisků prstů na větším počtu různých povrchů. Přinesla lepší výsledky než 
tradiční metoda vizualizace otisků.  

USA - eng: PA: jv/2005 

 

002436 - ANAL 036663 

VONÁSEK, Vladimír 

Náklady na požární ochranu v některých zemích světa a v ČR v letech 1999 - 2001.  

In: 112. - 4, 2005, č. 5, s. 8 - 11, 9 tab., lit. 7.  

 Informace o nákladech na požární ochranu v některých zemích světa, které 
pravidelně sleduje a shromažďuje World Fire Statistics Centre. Zkratka WFSC. 
Výsledky - náklady jednotlivých ukazatelů v průměrech HDP v letech 1987 - 1989, 
1997 - 1999 a 2000 - 2001. Protipožární škody k HDP. Vývoj přímých požárních škod 
k HDP v ČR. Vývoj přímých požárních škod k HDP v přepočtu na USD. Náklady 
hasičských organizací. Přehled ekonomických ukazatelů v ČR. Správa požárního 
pojištění. Požární prevence staveb. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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002525 - ANAL 036330 

HAVELKA, Tomáš - MICHEL, David 

Mediace v Německu - právní aspekty a soulad s německým stavovským právem.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 6, s. 31 - 33, lit. 14.  

 Rostoucí význam a přínosy mediace jako jedné z metod mimosoudního vyrovnání. 
Vymezení pojmu. Průběh mediace a německé advokátní předpisy. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002537 - ANAL 037011 

HEINEN, Johannes 

Achtung - Bundeswehrkolonne! : Die Sonderrechte der Bundeswehr im 
Strassenverkehr [Pozor - armádní kolona! Výsadní právo Bundeswehru v silniční 
dopravě].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 23, 2005, č. 3, s. 21 - 25, 1 obr.  

 Postavení německé armády v právním řádu. Silniční doprava a právní úpravy 
vztahující se k armádě. Charakteristika jednotlivých právním norem o silniční 
dopravě z hlediska potřeb armády a některé odchylky od běžných pravidel silničního 
provozu - např. vojenské kolony, vojenské manévry apod. Silniční právo a armáda 
v případech mimořádných situací. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

002523 - ANAL 036328 

JEŽEK, Mojmír 

Český advokát v řízení před soudy Evropské unie.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 6, s. 16 - 20, lit.  

 Poskytovat kvalifikovanou právní pomoc v evropském právu by měl být schopen 
každý advokát. Daleko složitější je právní zastupování před soudy EU. Příslušnost 
soudů EU k jednotlivým podáním, řízení před soudy, praxe. Zásada koncentrace 
řízení aj. principy, lhůty, náklady řízení, jednací jazyk, žaloby a opravné prostředky. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002539 - ANAL 034319 

KAVĚNA, Martin - VYKLICKÝ, Robert 

Procesní pravidla v občanských sporech: lhůty a postupy umožňující efektivní 
rozhodování soudů.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 5, s. 2 - 8.  

 Rozhodování soudních sporů v občanskoprávních věcech – nový návrh zákona. 
Snaha - zavádění pevných lhůt pro rozhodování těchto sporů. Lhůty a postupy v rámci 
přípravného řízení. Uvedeny tři modely reformy, která se soustřeďuje na posílení  
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pravidel, jež upravují přípravné řízení - tzv. pravidla "case managementu". První 
model vychází z kontextu angloamerické právní tradice (Ontario), druhý a třetí model 
vychází z kontextu kontinentální právní tradice (Japonsko a Finsko). Shrnutí.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002497 - ANAL 036184 

KINDL, Jiří 

Pojem narušení hospodářské soutěže - obecná východiska a konkrétní aplikace.  

In: Právní rozhledy. - 13, 2005, č. 10, s. 343 - 349.  

 Základní obecná východiska pro vymezování pojmu "narušení  hospodářské soutěže" 
. Pojem hospodářské soutěže a cíle soutěžního práva, narušení hospodářské soutěže 
jako obecný pojem soutěžního práva, narušení hospodářské soutěže jako znak 
skutkové podstaty kartelu. Aplikace soutěžněprávních norem. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002521 - ANAL 037001 

KLOUČKOVÁ, Světlana 

Nové formy spolupráce v oblasti dožádání o provedení úkonu v trestním řízení mezi 
členskými státy Evropské unie.  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 5, s. 2 - 4.  

 Hlavní nástroje vzájemné spolupráce ve věcech trestních v rámci EU - Schengenská 
dohoda, Amsterodamská smlouva, zasedání Evropské rady v Tampere 1999, 
rozhodnutí Rady o evropském zatykači. Rozbor rámcového rozhodnutí Rady ze dne 
22. července 2003 o výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních prostředků v 
EU (2003/577/JVV). Další navazující návrhy rámcových opatření. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002557 - ANAL 036331 

Konference International Bar Association v Praze.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 6, s. 8 - 12.  

 Program mezinárodní výroční konference advokátních komor (konference IBA), 
konané v Praze ve dnech 25. až 30. září 2005. Programy pracovních zasedání divize 
právní praxe a divize veřejného a profesního zájmu. Stručně k dalším pracovním 
zasedáním na aktuální téma. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002551 - ANAL 035648 

MANTLE, Greg - MOORE, Stephen 

On Probation : Pickled and Nothing to Say [K probační službě].  
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In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 3, s. 299 - 316, 1 tab., lit. s. 312 
- 316.  

 Probační služba. Problém náhledu probačních úředníků na lidi, kteří se dostanou do 
jejich péče. Automaticky k nim přistupují, jako ke zlým a špatným. Tento přístup 
nepřináší nic dobrého jim samotným ani probační službě jako takové. Autoři článku 
se zamýšlí nad možnostmi řešení tohoto problému. 

GBR - eng: PA: bš/2005 

 

001892 - ANAL 036236 

MARTIN, Randy - MYERS, David L. 

Public Response to Prison Siting [Odezva veřejnosti na umístění věznice].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 32, 2005, č. 2, s. 143 - 171, 4 tab., lit. 45.  

 Odezva a názory veřejnosti na plánovanou výstavbu věznic aj. nápravných zařízení v 
blízkém okolí. K obavám ze zvýšené kriminality a nižší bezpečnosti pro místní 
obyvatele. Ekonomické důsledky a celková úroveň kvality života. Poznatky z 
prostudované literatury a výsledky vlastního průzkumu 4 tis. respondentů z okresu na 
jihozápadě Pensylvánie, USA. Přehledy výsledků a diskuze. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

002561 - ANAL 034320 

MILDEOVÁ, Barbora 

Postavení justičních čekatelů.  

In: Soudce. - 7, 2005, č. 5, s. 21 - 24.  

 Názory na postavení justičních čekatelů a na rozhodnutí prezidenta republiky 
nejmenovat soudci justiční čekatele mladší 30 let na konferenci o postavení justičních 
čekatelů v našem právním systému, ústavních souvislostech a východiscích pro 
budoucnost, která se konala dne 27.4.2005 na právnické fakultě v Olomouci.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002556 - ANAL 035652 

O'MAHONY, David - DOAK, Jonathan 

Restorative Justice - Is More Better? The Experience of Police-led Restorative 
Cantioning Pilots in Northern Ireland [Je restorativní justice lepší? Zkušenosti s 
pilotními projekty v oblasti kaucí v Severním Irsku7].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 43, 2004, č. 5, s. 484 - 505, 3 tab., lit. s. 502 
- 505.  

 V posledních letech narůstá význam a využití restorativní justice, zvlášť u mladých 
pachatelů. Článek popisuje dva pilotní projekty v Severním Irsku. Projekty zkoumaly 
výhody restorativní justice proti tradičním způsobům trestání. 

GBR - eng: PA: bš/2005 
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002518 - ANAL 036198 

POLČÁK, Radim 

Nekalá soutěž na internetu.  

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 5, s. 2 - 8.  

 Vymezení, typologie a příklady internetových nekalosoutěžních praktik založených 
na lákání a parazitismu (bannery, pop-up okna, spamming, linking, meta-tagging, 
trojské koně, dialery). Příklady světové judikatury zabývající se tímto problémem. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002559 - ANAL 036332 

RAČOK, Michal 

K právní povaze a účinkům prohlášení advokáta o pravosti podpisu. 

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 6, s. 13 - 15, lit.  

 Prohlášení advokáta o pravosti podpisu podle & 25a vloženého do zákona o 
advokacii (č. 85/1996 Sb.) jako nový právní institut. Obecně, prohlášení jako veřejná 
listina, z hlediska trestního práva, z hlediska Úmluvy o zrušení požadavku ověřování 
cizích veřejných listin z 5. 10. 1961. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002513 - ANAL 036236 

ŠÍMA, Josef 

Intelektuální vlastnictví jako překážka na cestě k prosperitě.  

In: Politická ekonomie. - 53, 2005, č. 3, s. 369 - 382, lit. 43.  

 Argumenty zpochybňující všeobecný názor, že intelektuální vlastnictví je stejně 
zásadní pro rozvoj tržní společnosti jako vlastnictví hmotné. Původ a důsledky 
hmotného i nehmotného vlastnictví. Vznik patentů a copyrightů, jejich podstata, 
příklady prvních. Argumenty pro intelektuální vlastnictví. K fungování 
intelektuálního vlastnictví ve společnosti založené na smluvní volnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

002517 - ANAL 036197 

TYLEČKOVÁ, Markéta 

Podpora mediace v legislativě ES.  

In: Obchodní právo. - 14, 2005, č. 5, s. 9 - 16.  

 Mediace je jednou z forem řešení sporů vedle soudního rozhodování. Mediace a její 
uplatnění z pohledu českého právního řádu. Výhody mediace. Podpora mediace v ES 
jako nástroje dosažení evropského prostoru práva a spravedlnosti. Návrh směrnice  
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Evropské komise. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002522 - ANAL 037002 

ZEMAN, Pavel 

Eurojust - evropská jednotka pro justiční spolupráci.  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 5, s. 4 - 12.  

 Vznik a vývoj Eurojustu jako orgánu EU, který slouží ke zlepšení mezinárodní 
justiční spolupráce v trestních věcech v případech závažné kriminality s 
mezinárodním prvkem. Rozdíl mezi policejní s justiční spoluprací. Struktura 
Eurojustu, jeho kompetence a pravomoci. Úloha při potírání terorismu. Evropský 
zatykač. Postup při vyřizování právní pomoci v součinnosti s Eurojustem. Zapojení 
ČR do systému, první praktické zkušenosti. Vztah k třetím subjektům (např. OLAF) a 
nečlenským státům EU. Další činnost a výhled do budoucna.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002603 - ANAL 037041 

BURYAN, Jiří 

Služby obecného hospodářského zájmu.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 6, s. 19 - 26.  

 Vymezení služby obecného hospodářského zájmu. Právní regulace  těchto služb, 
rozhodnutí Evropského soudního dvora. Připravovaná legislativa. Oblast dopravy a 
služby obecného hospodářského zájmu. Možnosti obrany, dohled nad dodržováním 
práva veřejných podpor, sankce. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002571 - ANAL 037029 

DAVID, Vladislav 

Zásada komplementarity neoslabuje státní suverenitu. 

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 6, s. 141 - 144.  

 Cesta ke stálému Mezinárodnímu trestnímu soudu se sídlem v Haagu pro stíhání 
zločinů podle mezinárodního práva (spáchaných tedy jednotlivci, nejčastěji v 
postavení státních orgánů) jehož ustanovením vznikla otázka, zda ratifikací Statutu 
soudu nemůže dojít k oslabení suverenity státu. Statut je především v procesněprávní 
rovině založen na zásadě komplementarity, tj. vzájemně se doplňujících ustanovení o 
stíhání a rozhodování národních soudů a Mezinárodního trestního soudu. Zdůvodnění, 
proč ratifikací Statutu nemůže být oslabena svrchovanost ČR, která jako jediná 
z členských států EU doposud Statut neratifikovala. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002577 - ANAL 037035 

DRAŠTÍK, Antonín 

K některým trestním rozhodnutím neschváleným k uveřejnění ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 6, s. 162 - 165.  

 Soudní rozhodnutí projednávaná trestním kolegiem Nejvyššího soudu, která nebyly 
zařazena do Sbírky soudních rozhodnutí, i když se týkala významných právních 
otázek. K trestní odpovědnosti za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. K 
vzájemnému vztahu porušování domovní svobody a neoprávněného bránění v užívání 
bytu. K nepřípustnosti trestního stíhání z důvodu předchozího postižení za přestupek. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002575 - ANAL 037033 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA 

K vazbě osob podezřelých ze spáchání zvláště závažných trestných činů  ; Zprac.: 
Richard Pomahač.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005., č. 6, s. 161 - 162.  

 Vazbu osoby podezřelé ze spáchání zvláště závažného trestného činu nelze 
prodlužovat z ryze preventivních důvodů, nemůže-li být soudem (typicky při 
nedostatku důkazů) předběžně přezkoumáno, zda jde o dostatečně podložené a 
rozumné podezření. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002568 - ANAL 037026 

FILIP, Jan 

Aktuální podněty Ústavního soudu k nové úpravě volebního soudnictví.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 6, s. 1, 3 - 5.  

 Soudní rozhodnutí ve volebních věcech a jejich závažnost. Soudní přezkum voleb. 
Nález Ústavního soudu ČR č. 140/2005 Sb. Jako nevyužitá šance pro volební 
legislativu. Nevyřešené problémy volebního soudnictví z pohledu nálezů Ústavního 
soudu. Možnost soudů hodnotit čestnost a poctivost volební kampaně. Návrhy de lege 
ferenda k nálezu Ústavního soudu č. 140/2005 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002600 - ANAL 036340 

JANKUV, Juraj 

Aktuálny vývoj ochrany práva na životné prostredie v medzinárodnom práve.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 7, s. 740 - 767, lit.  
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K procesu formování lidského práva na nepoškozované a dobré životní prostředí. 
Právo na životní prostředí v mezinárodních dokumentech. Nepřímá ochrana práva na 
životní prostředí v mezinárodním právu a nepřímá ochrana procesních 
environmentálních práv. 

CZ - slo: PA: bv/2005 

 

002569 - ANAL 037027 

JOSKOVÁ, Lucie - PELIKÁN, Robert 

Squeeze-out po česku.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 6, s. 6 - 8.  

 Zákonem č. 216/2005 Sb., byla vyhlášena novela obchodního zákoníku, obsahující 
mimo jiné i novou formu vytlačení minoritních akcionářů ze společnosti (squeeze-
out). Podmínky operace. Nedostatečná ochrana minoritních akcionářů. Nevhodná 
koncepce převodu práva k akciím, nejasná úprava týkající se zástavních věřitelů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002576 - ANAL 037034 

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE 

K trestnímu postihu zneužívání informací v obchodním styku.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 6, s. 153 - 161.  

 V případě postihu zneužívání informací v obchodním styku jde svou povahou o 
postih nepřípustného konkurenčního jednání. Předpokladem aplikace 128 odst. 2 TrZ 
je proto existence určité oblasti stejného nebo podobného podnikatelského zájmu 
podnikatelských subjektů, v nichž pachatel současně působí a v úmyslu získat pro 
sebe nebo pro jiného prospěch nebo výhodu využitím svého postavení k uzavření 
smlouvy nevýhodné pro některý z nich. Objektem trestného činu zneužití informací v 
obchodním styku je ochrana před zneužíváním postavení pachatele ve dvou či více 
podnikatelských subjektech se stejným nebo podobným předmětem činnosti, kterou 
skutečně provádějí nebo hodlají provádět, takže v oblasti, které se to týká, mají určité 
podnikatelské zájmy a vzájemně si konkurují. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002570 - ANAL 037028 

MLSNA, Petr 

Regulace ex ante a ex post v oblasti elektronických komunikací.  

In: Právní zpravodaj. - 6, 2005, č. 6, s. 10 - 12.  

 Schválením návrhu novely zákona č. 143/2001 Sb. Poslanecká sněmovna Parlamentu 
ČR zásadně porušila rámcovou směrnici ES o společném předpisovém rámci pro sítě 
a služby elektronických komunikací. Vysvětlení pojmů ex ante a ex post regulace  

 



 28

podle zákona o elektronických komunikacích. Hrozba kompetenčního konfliktu mezi 
Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002578 - ANAL 037036 

RŮŽIČKA, Miroslav 

Rámcové rozhodnutí Rady č. 2005/222/SVV, o útocích proti informačním systémům.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 6, s. 165 - 167.  

 Rada EU vydala rámcové rozhodnutí ze dne 24.2.2005, o útocích proti informačním 
systémům. Právní forma tohoto rozhodnutí. Hlavní důvody vydání rozhodnutí, obsah 
vlastní úpravy: základní pojmy; základy trestní odpovědnosti; protiprávní zásah do 
systému; protiprávní zásah do dat; trestnost návodu, pomoci, účastenství a pokusu; 
sankce; přitěžující okolnosti; odpovědnost právnických osob. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002579 - ANAL 037037 

RŮŽIČKA, Miroslav - POLÁK, Přemysl 

Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu týkajícím se problematiky "ne bis in 
idem" z hlediska jeho aspektů mezinárodních a vnitrostátních.  

In: Státní zastupitelství. - 3, 2005, č. 6, s. 2 - 16.  

 Princip ne bis in idem jako institut zamezující dvojímu stíhání za stejný delikt. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn 11 Tdo 738/2003 a podstatné výhrady vůči němu 
z pohledu mezinárodního (Protokol č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod, judikatura Evropského soudu pro lidská práva - problematika 
jazykového výkladu, pojmy trestní obvinění a obviněný z trestného činu, totožnost 
skutku a totožnost právní kvalifikace) a meze vnitrostátního použití Protokolu č. 7. 
Výhrady vůči rozhodnutí z pohledu vnitrostátního. Závěry vyplývající z dotčeného 
rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002599 - ANAL 036339 

TOMÁŠEK, Michal 

Vytyčování hranic prvního a třetího pilíře Evropské unie.  

In: Právník. - 144, 2005, č. 7, s. 691 - 703, lit.  

 Pilíře EU a vývoj evropského práva. Proces evropeizace a komunitarizace. Otázka 
tzv. minimální harmonizace trestního práva. Projekt kodifikace evropského tr. práva 
Corpus Iuris. Úřad pro potírání podvodných jednání OLAF zřízený Evropskou 
komisí. Souvislosti a akty 1. a 3. pilíře. Vertikálně a horizontálně sdílená suverenita. 
Čl. 14 Smlouvy o Ústavě pro Evropu. 

CZ - cze: PA: bv/2005 
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002572 - ANAL 037030 

VANTUCH, Pavel 

K oprávnění poškozeného nahlížet do spisů ve stadiu postupu před zahájením 
trestního stíhání.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 6, s. 144 - 148.  

 Osobě, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální 
či jiná škoda, náleží oprávnění poškozeného, a to včetně práva nahlížet do spisů. Toto 
oprávnění má poškozený i při postupu před zahájením trestního stíhání, a to od 
sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení. Státní zástupce nebo policejní 
orgán mu však toto právo může ze závažných důvodů odepřít. Závažnost důvodů, ze 
kterých toto právo odepřel policejní orgán, je povinen státní zástupce urychleně 
přezkoumat. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002574 - ANAL 037032 

VRCHNÍ SOUD V PRAZE 

K opakování trestné činnosti jako důvodu předstižné vazby : K rozhodnutí o trvání 
vazby.  

In: Trestněprávní revue. - 4, 2005, č. 6, s. 152 - 153.  

 Za trestné činy téže povahy se považují takové činy, které v konkrétních případech se 
vyznačují určitým charakteristickým společným rysem, jímž může být společná 
pohnutka nebo stejný způsob jednání. Závažným důvodem, pro který v konkrétní 
kauze nebylo možné trestní stíhání obviněného skončit v tříměsíční vazební lhůtě, 
může být i skutečnost, že odvolací soud vzhledem k odlišnému názoru na hodnocení 
důkazů soudem prvního stupně musel rozhodnout kasačním výrokem, neboť nemohl 
obviněného uznat vinným skutkem, pro nějž byl obžaloby zproštěn. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002604 - ANAL 037042 

VYSLOUŽIL, Petr 

Mobbing, šikana a diskriminace po česku. 

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 6, s. 37 - 38.  

 Při rozhodování soudů a při kontrole pracovněprávních předpisů úřady práce činí 
velké problémy aplikace dosavadní obecné zásady zákoníku práce, podle níž nikdo 
nesmí výkon a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů zneužívat na úkor 
jiného účastníka pracovněprávních vztahů. Dobré mravy a praxe. Šikana na pracovišti 
v praxi. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002609 - ANAL 037045 

HEIN, Oldřich 

Společenská nebezpečnost trestného činu není přežitkem minulosti.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 6, s. 64 - 67.  

 Úvaha nad pojmem společenská nebezpečnost trestného činu. Nutná obrana versus 
společenská nebezpečnost. Odstranění institutu společenské nebezpečnosti z trestního 
zákona by znamenalo zformalizování trestního práva hmotného a prohloubení 
propasti mezi právním cítěním občanů, platným právem a jeho realizací. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002605 - ANAL 037043 

JURMAN, Miroslav 

Dublinské řízení u nás.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 6, s. 42 - 45.  

 Dublinské řízení jako postup určení členského státu EU odpovědného za vyřízení 
žádosti o azyl každého jednotlivého uprchlíka. Vývoj systému, jeho obecné cíle, 
fungování, kritéria určení odpovědného státu, procesní postupy a ovlivnění české 
praxe a legislativy. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002612 - ANAL 037048 

STEHLÍK, Václav 

K charakteristice vztahu mezi národními soudy a Soudním dvorem v řízení o 
předběžné otázce.  

In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 5, s. 3 - 11.  

 Povaha vzájemného vztahu mezi národními soudy a Evropským soudním dvorem 
(ESD) byla rozhodujícím způsobem modifikována judikaturou ESD. Řízení o 
předběžné otázce je nástrojem vzájemné spolupráce mezi národními soudy a ESD. 
Potřeba národního soudu se obrátit při svém rozhodování na ESD, který pak zkoumá, 
zda existují podmínky pro realizaci řízení. Nejdůležitější aspekty související s 
otázkou, zda existuje před národním soudem opravdový spor, zda nejsou vznesené 
otázky pouze hypotetické a zda je v žádosti národního soudu dostatečně specifikován 
právní a skutkový základ. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002613 - ANAL 037049 

ŠÍNOVÁ, Renáta 

Způsobilost být účastníkem civilního soudního řízení s přihlédnutím k relevantní 
judikatuře.  
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In: EMP/Jurisprudence. - 14, 2005, č. 5, s. 19 - 24.  

 Žádné ze soudních řízení ve věcech soukromoprávních nemůže probíhat bez 
účastníků, t.j. subjektů práv a povinností, které jsou předmětem řízení. Tito účastníci 
jsou řazeni k tzv. základním procesním subjektům. Dvojí způsobilost účastníků řízení 
- procesněprávní subjektivita a způsobilost samostatně jednat před soudem. 
Způsobilost fyzické osoby a způsobilost právnické osoby. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002606 - ANAL 037044 

VANTUCH, Pavel 

Institut korunního svědka.  

In: Právní rádce. - 13, 2005, č. 6, s. 46 - 54.  

 Při potírání organizované kriminality a zločinného spolčení hraje důležitou roli 
institut tzv. korunního svědka. Současný právní stav v ČR. Hlavní principy 
navrhované právní úpravy. Podmíněné přerušení trestního stíhání, zastavení trestního 
stíhání, řízení proti spolupracujícímu obviněnému podle ustanovení trestního řádu a 
právní úprava 40 odst. 3,4 trestního zákona. Připomínky k navrhované úpravě. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

002592 - ANAL 035664 

BRZOBOHATÝ, Antonín 

Simulace zpětného rázu u laserových zbraní.  

In: Střelecká revue. - 37, 2004, č. 1, s. 18, 1 obr.  

 Popis tří systémů simulace zpětného rázu u laserových střeleckých simulátorů. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002591 - ANAL 035663 

FENCL, Jiří 

Útočné pušky SIG.  

In: Střelecká revue. - 37, 2005, č. 1, s. 37 - 48, obrázky.  

 Popis útočných pušek SIG. Parametry. Příslušenství. 

CZ - cze: PA: bš/2005 
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002588 - ANAL 035660 

FN 303.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 6, s. 10 - 11, 4 obr., 1 tab.  

 Nesmrtící zbraň belgické firmy FN Herstal. Řešení problému málo nebo příliš 
účinných nesmrtících zbraní. Dobrá funkčnosti i na delší vzdálenost. Tuto zbraň 
používá policie v několika evropských státech a v USA. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002563 - ANAL 034322 

HELEBRANT, Martin 

Pistole Ruger P95.  

In: Střelecký magazín. - 10, 2005, č. 7, s. 4 - 6.  

 Popis a hodnocení nové služební pistole Ruger P95, která navazuje na typ P93. 
Prosazení pistolí nejen u policie, ale i u armády USA. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

002584 - ANAL 035656 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : část 6..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 6, s. 44 - 45, 3 tab.  

 Pokračování z č. 5/2004. Technika provedení zkušebních testů. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002585 - ANAL 035657 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : část 7..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 7, s. 44 - 45, 2 grafy, 1 tab., 1 obr.  

 Pokračování z č. 6/2004. Rozptyl testovací rychlosti. Použití rozhodovacích kritérií. 
Úsek pro zklidněné střely. Normovaná testovací délka střelby 10m. Pokračování 
příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002586 - ANAL 035658 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : část 8..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 8, s. 44 - 45, 2 obr.  
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 Pokračování z č. 7/2004. Závislost dráhy střely v homogenním cíli na úhlu dopadu. 
Příprava zkoušeného objektu před testem. Ranivý účinek při zadržení střely. 
Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002587 - ANAL 035659 

KNEUBUEHL, Beat 

Balistická ochrana : část 9..  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 9, s. 44 - 45, 1 tab.  

 Pokračování z č. 8/2004. Závěr série - nejdůležitější normy a směrnice různých zemí. 
Normy pro balistické ochranné konstrukce. Závěr. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002560 - ANAL 035654 

Systém FN 303.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 11, s. 29, 3 obr.  

 Moderní "méně než smrtící" policejní zbraň na principu paintbalu. Běžná plynová 
samonabíjecí zbraň. Popis. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

002583 - ANAL 035655 

ŠÍDLO, M. 

Čištění.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 11, s. 70 - 71, 1 obr.  

 Čištění střelných zbraní během střelby, po střelbě. Pažba a povrch. Používané 
prostředky. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

 

POLITIKA, POLITOLOGIE 
 

002614 - ANAL 037050 

DANĚK, Břetislav 

Nad knihou o českém anarchismu.  

In: Filosofický časopis. - 53, 2005, č. 3, s. 459 - 465.  

Rec. na : Český anarchismus a jeho publicistika 1880 – 1925 [monografie] / Václav 
Tomek. - Praha : Filosofia, 2002. - 580 s.. 
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Politický a kulturní význam anarchismu v českém prostředí. Vývoj ideových zásad a 
postojů vzhledem k základním tématům učení anarchismu. Nezdar teroristických 
praktik, příklon k ideji generální stávky jako nejvýznamnějšímu prostředku revoluce, 
zaměření českého anarchismu na odborové hnutí. Nový směr vývoje anarchismu po 
roce 1917 a v poválečném období, jeho spojení s českými politickými stranami. 
Hodnocení přínosu publikace. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002642 - ANAL 037072 

KÖNIGOVÁ, Lucie - KRATOCHVÍL, Petr 

Jak utvářet Evropu: konvenčně nebo konventně? : Konvent jako alternativní metoda 
přípravy základních smluv evropské integrace.  

In: Mezinárodní vztahy. - 40, 2005, č. 2, s. 24 - 41, lit. s. 39 - 41 

 Kritická analýza metody konventu při přípravě základních smluv evropské integrace. 
Charakter, výhody a nevýhody metody konventu ve srovnání s klasickou metodou 
mezivládních konferencí. Identifikace obecných charakteristik konventu a mezivládní 
konference. Srovnání chování a jednání čtyř menších členských států na Konventu. 
Metoda konventu jako kombinace parlamentních a diplomatických prvků. 
Budoucnost EU. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002620 - ANAL 037054 

KRÁL, David 

Ministr zahraničí EU a Evropský útvar pro vnější činnost.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 6, s. 8 - 10.  

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie doznává v rámci ústavní 
smlouvy EU velkých změn, které se týkají institucionálních a rozhodovacích 
mechanismů, aktivit EU v oblasti vnějších vztahů, ve vojenské oblasti apod. 
Vytvoření funkce ministra zahraničních věcí EU a Evropského útvaru pro vnější 
činnost. Úkoly a pravomoci těchto institucí. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002641 - ANAL 037071 

LOUŽEK, Marek 

Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie? 

In: Mezinárodní vztahy. - 40, 2005, č. 2, s. 5 - 23, lit. s. 21 - 23, tab.  

 Teorie veřejné volby jako ekonomická analýza politiky. Aplikace teorie veřejné 
volby na zkoumání rozšiřování EU - úvod do historie rozšiřování, teoretické přístupy 
k evropské integraci, analýza teoretických perspektiv rozšiřování. Definování přístupu 
veřejné volby v mezinárodních vztazích, analýzy nákladů a výnosů z rozšiřování EU a  
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užitek občana a politika během rozšiřování EU. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002624 - ANAL 037057 

POŠVÁŘOVÁ, Jaroslava 

Islám v nizozemské společnosti: střet dvou kultur? 

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 6, s. 24 - 26.  

 Radikalizace nizozemských fundamentalistických muslimů a následné společenské 
debaty o hrozbě násilí a vlny násilí (vraždy Thea van Gogha a Pima Fortuyna). 
Tradiční nizozemská tolerance k menšinám a její současné oslabování - tlak na 
přísnější imigrační politiku. Muslimové v nizozemské společnosti, radikalizace 
islámu, proměna úlohy mešit. Hledání východisek, úloha vlády. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002621 - ANAL 037055 

ŠLOSARČÍK, Ivo 

Charta základních práv Evropské unie.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 6, s. 11 - 12.  

 Ochrana lidských práv na počátku evropské integrace stála mimo acquis 
communautaire, soustředěného na otázky ekonomické integrace. Problematika 
lidských práv byly ošetřena pouze ve vnitrostátních ústavních systémech a 
specializovaných mezinárodních strukturách, což se ukázalo být nedostatečným. V 
roce 2000 se sešel zvláštní Konvent, jehož úkolem bylo připravit Chartu lidských práv 
pro EU. Struktura Charty, charakteristika jejích kapitol a význam Charty. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

002619 - ANAL 037053 

TOMÁŠEK, Michal 

Smlouva o Ústavě pro Evropu má zmírnit demokratický deficit evropského práva.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 6, s. 4 - 6.  

 Dlouhodobý demokratický deficit evropského práva. Kritici poukazují na skutečnost, 
že konečným "producentem" právních předpisů zůstává Rada ministrů, nikoli 
Evropský parlament. Ten může pouze ve vymezených oblastech vetovat rozhodnutí 
Rady, která rozhoduje o evropských právních předpisech kvalifikovanou většinou. 
Posilování Evropského parlamentu, úloha národních parlamentů. Analogie s ústavním 
vývojem Spojených států. Změna postavení parlamentů členských států. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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002622 - ANAL 037056 

ZEMÁNEK, Jiří 

Ústavodárný proces v Evropské unii.  

In: Mezinárodní politika. - 29, 2005, č. 6, s. 13 - 14.  

 Postupná integrace Evropy a východiska konstitucionalizace evropského práva. 
Úloha Soudního dvora, dotváření a akceptace formulací obecných právních zásad 
společných ústavním tradicím členských států jako pramenu evropského práva. 
Evropská unie jako ústavní společenství. Ústavní smlouva, její podstata a význam pro 
integraci Evropy. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


